
 
Het FG-abonnement van AVG Compleet 

Dit abonnement regelt de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) op een gebalanceerde wijze.  

Een FG is een toezichthouder, en moet daarom goed op de hoogte zijn van wat er speelt in een organisatie op het gebied van 

privacybescherming, en daardoor ook van de informatiebeveiliging.  

 

Officiële positie van de FG 

• Aanmelding van de FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (aanmelding te regelen door de klant 

indien er al een FG staat geregistreerd voor de klant);  

• Zowel Betrokkenen als de AP kunnen rechtstreeks contact met de FG. De klant zal op de website een 

manier publiceren waarmee contact opgenomen kan worden. 

 

Betrokkenheid en regelmatig toezicht 

• Jaarlijkse audit van het Privacy & Informatiebeveiliging management;  

• Jaarlijkse update sessie voor de stakeholder analyse;  

• Jaarlijkse update sessie van de bedrijfsbrede risico analyse . Vanuit de risico analyse wordt ook een 

plan van aanpak opgesteld en als advies voorgelegd aan de klant om te hoge risico’s aan te pakken.  

• Elk kwartaal een officieel update gesprek met een door de klant aan te wijzen persoon (de Privacy 

officer) en de FG. Van het gesprek wordt een verslag door de FG gemaakt, dat vervolgens aan de 

directie / het bestuur van de klant wordt verstrekt;  

• Een (kort) maandelijks contact met de Privacy officer en een relatie manager van AVG Compleet, om 

te borgen dat de FG betrokken blijft bij alle relevante ontwikkelingen.  

 

Altijd in de buurt voor vragen en ondersteuning  

• Eerstelijns ondersteuning bij juridische aangelegenheden. Hieronder wordt begrepen het screenen 

van verwerkersovereenkomsten, en het beantwoorden van relatief eenvoudige (juridische) vragen 

met betrekking tot privacy of informatiebeveiliging. Een relatief eenvoudige vraag wordt gezien als 

een vraag die binnen 15 minuten kan worden beantwoord.   

• Tweedelijns ondersteuning bij incidenten (datalekken). Hieronder wordt begrepen het meedenken 

met de juiste aanpak van een incident en/of de registratie daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

met een maximum van 4 uur per incident.  

• Tweedelijns ondersteuning bij het uitvoeren van Privacy Impact Assessments. Hieronder wordt 

verstaan het geven van aanwijzingen voor het invullen van onze eigen PIA-template, het controleren 

van de ingevulde gegevens en het schrijven van de bevinding van de FG, met een maximum van 4 uur 

per PIA, en 6 PIA’s per jaar.  

 

Voortdurend verdiepen van in-house kennis 

• De klant kan voor maximaal vijf personen kosteloos toegang aanvragen voor de Basistraining AVG 

en/of de module Toestemming in de AVG academie van AVG Compleet per jaar. 

• Jaarlijks kunnen twee online sessies worden gepland om bij het personeel de ‘awareness’ op het 

gebied van privacy & informatiebeveiliging te verhogen. De inhoud van de sessies is in overleg met de 

klant. Elke sessie duurt maximaal anderhalf uur.  

• Jaarlijks kan een sessie op locatie worden georganiseerd, eveneens om de awareness te verbeteren. 

Ook hier kan de inhoud in overleg met de klant worden bepaald.  

 

Zekerheid vanaf het beging  

• Bij aanvang van het abonnement worden direct de jaarlijkse sessies gepland, de stakeholder analyse, 

risico analyse en drie maanden later de audit. Hierdoor is de FG vanaf het begin goed op de hoogte 

hoe de organisatie in elkaar zit, welke risico’s er zijn, en welk werk er nog gedaan moet worden. Het 

direct plannen van de audit drie maanden later helpt om de voortgang er in te houden.  

 

Investering 

• € 500i ex BTW per maand, zonder instapkosten 

• Extra FG-uren: € 155 ex BTW i 

 
i Prijs geldig voor 2023 


